
 
 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TIETOSUOJASELOSTE  
     Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§ 
    
      Laatimispäivä:  
 

1. Rekisterinpitäjä Jyväskylän kaupunki, Konsernihallinto, Viestintä, markkinointi ja 
matkailu -palvelukokonaisuus 

2. Rekisterin  
yhteyshenkilö 

 

Terhi Pekkarinen, pääkäyttäjä, markkinointiviestinnän koordinaattori 
terhi.pekkarinen@jkl.fi 
Vapaudenkatu 32 
40100 Jyväskylä 
p. 014 266 1563, 050 548 8691  

3. Rekisterin nimi 
 

Kuvapankki Kuhan henkilörekisteri 

4. Tietosuojavastaava Tietosuojavastaava Liina Kuusela 
liina.kuusela@jkl.fi  
Kilpisenkatu 1, 3.krs,  
40101 Jyväskylä  
p. 050 431 4315, 014 266 2487 

5. Henkilötietojen 
käsittelyn  
tarkoitus 

Kaupunkiorganisaation kuvien ja niiden metatietojen hallintajärjes-
telmä: jaettaviksi tarkoitetut viestinnälliset kuvat sekä museoiden 
kokoelmia, joihin on rajatut käyttöoikeudet. 

6. Rekisterin  
tietosisältö 

Järjestelmään tallennettavat henkilötiedot: 
- Kuvaajan nimi, osoite, yhteystiedot ja ammatti 
- Kuvassa olevien henkilöiden nimet 
- Yhteystiedot kuvan saatavuudesta: henkilön nimi, osoite, 

sähköpostiosoite 
- Museon kuvilla lisäksi kuvan luovuttajan nimi, osoite ja am-

matti 
- Kaupunkirakennepalveluiden hankkeissa ja projekteissa lisäksi 

suunnittelijan nimi 
- Järjestelmän käyttäjät (henkilön verkkotunnus) 
- Kuvatilauksen jättäneiden henkilöiden nimi, osoite, sähköpos-

tiosoite ja puhelinnumero 

7. Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Kuvaajat, kuvien luovuttajat, kuvien tallentajat, kuvien tilaajat 

8. Tietojen  
säännönmukaiset 
luovutukset  

Henkilöstä otettu valokuva (ja henkilön nimi) voidaan luovuttaa 3. 
osapuolelle eli Jyväskylän kaupungin yhteistyökumppaneille tai Jy-
väskylän kaupunkiin liittyviin käyttötarkoituksiin, jos kuvan henkilö 
on antanut suostumuksensa luovutukseen erillisellä kuvausluvalla. 
Kuvaluovutuksessa siirtyviä tietoja ovat: kuvan nimi, asiasanat, ku-
vausaika, kunta, omistava yksikkö, vapaat asiasanat, kuvaus, tiedos-
ton koko, kuvaaja ja kuvan sijainti. Muissa kuin em. tapauksissa 
henkilökuvia tai niihin liittyviä nimitietoja ei luovuteta Jyväskylän 
kaupungin ulkopuolelle. 
 
Keski-Suomen museon  järjestelmän julkisessa verkossa (Nettigalle-
ria, Kuvakorit) julkaisemien kuvien metatiedot haravoidaan kansalli-
seen Finna-palveluun. Siirtyviä tietoja ovat:  kuvan nimi, asiasanat, 
kuvapaikka (kunta, kylä, kaupunginosa), kuvausaika tai kuvausaika-
arvio, tiedoston koko, kuvan numero, omistava yksikkö ja kuvaaja. 
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9. Tietojen siirto EU:n 
tai ETA:n ulkopuo-
lelle 

Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talous-alueen ulko-
puolelle. 

10. Rekisterin  
suojauksen  
periaatteet 

A. Manuaalinen aineisto 
B. ATK:lla käsiteltävä aineisto 

 
Palvelinlaite säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain atk-
henkilöstöllä. Järjestelmän tiedoista otetaan varmuuskopio päivit-
täin. 
 
Järjestelmän Nettigalleria ja Kuvakorit on avattu julkiseen verk-
koon. Muuten kuva-aineistoa käytetään Jyväskylän kaupungin si-
säverkossa työasemilta, jotka on suojattu henkilökohtaisella käyt-
täjätunnuksella ja salasanalla. Järjestelmän käyttöoikeuksista 
päättää rekisterin vastuuhenkilö. Käyttöoikeus päättyy henkilön 
siirtyessä pois kaupungin palveluksesta.   

 
Paperisia tulosteita (kuvausluvat ja valokuvan käyttöoikeuden 
luovutussopimukset) säilytetään toimistotiloissa lukituissa kaa-
peissa ja lukitussa arkistotilassa. 

11. Tarkastusoikeus Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada tietää, 
mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei 
rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tarkastusoikeus on henkilö-
kohtainen. Rekisteriin ei sisälly sellaisia tietoja, joiden osalta tarkas-
tusoikeutta ei voida toteuttaa. 

Tarkastusoikeutta pyytääksesi ota yhteyttä rekisterin yhteyshenki-
löön. Perusteet: Henkilötietolaki (523/1999) 26-28§. 

12. Oikeus vaatia tie-
don  
korjaamista 

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai 
rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä 
rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tar-
peeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Jollei rekisterinpi-
täjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen 
on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava 
myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröi-
ty voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.  

Jos rekisterissä on virheellisiä tietoja, ota yhteyttä rekisterin yhteys-
henkilöön.  

Perusteet: Henkilötietolaki (523/1999) 29§. Laki viranomaisen toi-
minnan julkisuudesta (621/1999).   

13. Muut henkilötieto-
jen käsittelyyn liit-
tyvät oikeudet 

Henkilötietolain 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekis-
terinpitäjän käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramai-
nontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja 
mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimus-
ta varten.   
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